
 
 

Шановний першокурснику! 
 Поселення до гуртожитку 30 серпня 2017 р. о 8.30. ауд.441, де Ви у заступника декана з виховної 

роботи отримаєте направлення до гуртожитку з номером гуртожитку та вашої кімнати. 
Перелік документів необхідних для поселення та реєстрації в гуртожитках ХНУ імені В.Н.Каразіна 
1. ПАСПОРТ. 
2. ДОВІДКУ з деканату про те, що Ви є студентом денної форми навчання ХНУ з номером наказу про 
зарахування (для чоловіків  - 2 довідки: одна для паспортиста, друга – до РВК). 
3. НАПРАВЛЕННЯ з деканату на поселення в гуртожиток з вказаним номером  кімнати. 
4. Три фотографії. 
5. КСЕРОКОПІЮ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ (для чоловіків для РВК). 
6. ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО (військовий квіток), зняте з військового обліку за попереднім місцем 
проживання. 
7. МЕДИЧНУ ДОВІДКУ з медпункту ХНУ. 
8. КВИТАНЦІЮ про сплату за проживання в гуртожитку. 
9.КВИТАНЦІЮ за реєстрацію. 
10.Десять аркушів білого паперу (формат А-4). 
11.Поштову марку вартістю 0.5 грн. 
12.Один конверт по Україні з маркою (для чоловіків – три конверти: один паспортисту, два – до РВК) 
13. Картонну папку з зав’язками. 
14. Одну ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки) – обов’язково для першокурсників. 
При собі мати гелійову ручку зі стержнем чорного кольору. 

Документи будуть прийматися тільки повним комплектом. 
Документи здати паспортисту в дирекцію студмістечка (вул. О.Яроша, б.11), оформити перепустку, 

далі звернутися до завідувача гуртожитку для подальшого поселення. 
 
КРОК 1. В ауд. 441 у заступника декана з виховної роботи отримати НАПРАВЛЕННЯ до гуртожитку з 
номером вашої кімнати. 
КРОК 2. В ауд. 438 (деканат факультету) отримати ДОВІДКУ з деканату про те, що Ви є студентом денної 
форми навчання ХНУ з номером наказу про зарахування (для чоловіків  - 2 довідки: одна для паспортиста, 
друга – до РВК). 
КРОК 3. В медпункті ХНУ імені В.Н.Каразіна (пл. Свободи, 4, 2 поверх) отримати. МЕДИЧНУ ДОВІДКУ 
для поселення до гуртожитку. 
КРОК 4. В відділенні банку зробити оплату за реєстрацію та проживання в гуртожитку та отримати 
КВІТАНЦІЇ. 
КРОК 5. Здати КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ паспортисту в дирекцію студмістечка (вул. О.Яроша, б.11) та 
оформити перепустку до гуртожитку. Перелік документів: 
1. ПАСПОРТ. 
2. ДОВІДКА з деканату про те, що Ви є студентом денної форми навчання ХНУ з номером наказу про 
зарахування (для чоловіків  - 2 довідки: одна для паспортиста, друга – до РВК). 
3. НАПРАВЛЕННЯ з деканату на поселення в гуртожиток з вказаним номером  кімнати. 
4. Три фотографії. 
5. КСЕРОКОПІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ (для чоловіків для РВК). 
6. ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО (військовий квіток), зняте з військового обліку за попереднім місцем 
проживання. 
7. МЕДИЧНА ДОВІДКА з медпункту ХНУ. 
8. КВИТАНЦІЯ про сплату за проживання в гуртожитку. 
9.КВИТАНЦІЯ за реєстрацію в гуртожитку. 
10.Десять аркушів білого паперу (формат А-4). 
11.Поштова марка вартістю 0.5 грн. 
12.Один конверт по Україні з маркою (для чоловіків – три конверти: один паспортисту, два – до РВК) 
13. Картонна папка з зав’язками. 
14. Ксерокопія паспорта (1,2,11 сторінки). 
При собі мати гелійову ручку зі стержнем чорного кольору. 
Документи будуть прийматися тільки повним комплектом. 
КРОК 6. Звернутися до завідувача гуртожитку № 10 (вул.. Отакара Яроша, 12) для подальшого поселення. 
 


